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2. ELISTVERE mõis (Ellistfer). Rüütlimõis. 

Tabi ere ~n, Saadjärve kolhoos (Äksi kihelkond). 

Peahoone hävinu.d, kõrge varemekuhila kohal l~tine kuivati. 

Alles osa ristvõlvidega kaetud keldri • Ehitus oli üsna 

suur kahekordne kõrge soklikorrusega telliskivihoone, pargi 

küljel laia kahepoolse trepiga. Ehi tu s pärinea XVIII saj. 

teisest poolest, oli varaklassitsismile lähedase kujunduse

ga. 

Kõrvalhooned paiknesid ansamblis esiväljaku külgedel VÕi 

teede äärtel. Valdavalt hävinud või ulatuslikult ümber ehi

tatud. Säilunutest tähtsamad: 

it - on lülitatud 1975.a. koostatud arhitektuu.rimäleatis e 

nimis ·usse ning ei kuulu siinkohal käsitlamieele. 

Tall väljaku vastaskaljel omas algselt analoogiliselt kujun 

d atud külgfassaadi ( pilastrid), tõenäoliselt ka kaariatu. 

Kaasajal hoone ulatuslikult rekonstruecritud laudclts, säi

lunud vaid müürid, suurteks segmmrtrltakendeks lao tud avad ja 

pilastrite jäänused. 

Valitsejamaja (?) on võrdlemisi suur kahekordne tellishoone 

madala kelpkatusega. Omab kogu hoone alust hõlmavat keld

rit, krohvitud välisseinu, mis liigendatud laia korruste

vahelise vahevööga ning mõlerni korruse aknal~udade kõrgusel 

kulgeva lihtsa ehiskarniisiga. Lihtne on ka lai räästakar

niis. Ehitust võib lugeda XIX saj. II poole hooneks, jäeti 

maha 1950-ndate aastate lõpU.fJ varises 1S60. a. lõpus. 
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T"õölistemaja (?) on väike tellistest lao ud ning krohvi tlld 

lihtne ühekordne poolkelpkatllsega S-kiviga kaetud ehitus 

maantee ääres. Omab väikseid wtnaid, räästatel lihtsa laud

lparniisi. Võib pärineda XIX saj. I poole lõpust, on rahulda 

vas seisundis. 

Laudad hävinud, varemete ~ragmentidest järeldub, et moodust 

sid kolmalt küljelt hooneata lld ruudu. 

Vesiveski moodustas võimsa boonetegrupi, kus säilnnud osa 

maakivist seinte ja S-kivikatusega XIX saj. keskpaigast pä

rinevaat hoonest. Sisselangemas. 

~ suur, kolmeosaline. 1) Ristkülikukujulise esiväljakll 

vastaskü.lj el paiknev suur, vabwrujulise planeer.ingu.ga tihed 

puistuga park, kus puud grupaeritud valdavalt ühest liigist 

saludena ( tammed, vahtrad, kuuaed, saared), kogu paJ.~gialune 

suletud dekora iivpõõsastega, mis jätab vabaks väikseid väh 

seid väljakllid. Pargi äärel Läti T"õölispolgu. komandöri 

J .Ulpe kalm 1941. aastast. 

2) Elietvere järve kõrgemal orunõlval kulgev kuni o,5 km 

pikk, kitsas loodusliku päritoluga puistu, mis ääristatud 

võimsa tammealleega ning täiendatud tamme, saare ja vahtra

rUhmadega, liigendatud väikeste väljakutega. 

3) Regulaarne väljak peahoone tagakü.lj el ja metsapargi ääre 

millest säilunud vaid taolise pargi olemasolu kinnitavad 

f'r agmend id ( pü.gatavad pärnad, elupuud, tiik). Uleminekul 

parkmetsa säilunad kiviplokkidest sild, kivipink. 

Omaette osa moodustas tiikidega viljapuuaed valitseja-

maja ees. 

aanteel Kaiavere suunas ja Ju.u.J.ale oli puiestee. 

Pargi seisund halb, homldatum vaid esimene kirjeldatud 
pargi ala. 
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